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() سهامي عام شركت ورزيران  

محصوالت عمرانيواحد   

 

مشخصات دفترچه   

S-H/10
 ورزسـيل®

 

 ماستيك گرم ريز پليمري

انبساط پل ها ، اپرون و باند فرودگاه ها ، روسازي بتنی و  مخصوص درز

  پيوينگ ها
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 :®S-H/10 ورزسـيلبا ماستيك گرم ريز پليمري  سازه هاي بتني مزاياي پر كردن 

 نفوذ آب به بتناز جلوگيري  -

 سازهافزايش طول عمر  -

 نگهداري و تعميراتكاهش هزينه هاي  -
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 محصولبرگه مشخصات فني       

S-H/10
 ورزسـيل®

 

مري گرم ريز ــتيك پليـــماسول:ــرح محصــش

درز انبساط پل ها و پر كردن و آب مخصوص پر كردن 

.بند نمودن انواع درز كف سازيهاي بتني.  

:كاربرد ها  

  اجراي ، انبساط پركردن و آب بنــد كردن درزهــاي

 و انقباض روكش هاي بتني

پر كردن درز انبساط پل ها و پاركينگ هاي طبقاتي 

پر كردن و عايق بتدي حجمي 

:مزايا  

 انعطاف بسيار باالبرگشت پذيري و قابليت 

 اي بتني ـندگي عالي به سطوح و ديواره هبـچس 

افزايش طول عمر درز انبساط پل و روكش بتني 

  عدم جاري شدن و ترک پايداري در برابر رطوبت و

 خوردن در اثر تغييرات دماي محيط

 

 مراحل اجرا:

 

 

: درز انبساط ، انقباض يا اجرايي مورد  آماده سازي -1

خشك و " نظر مي بايست در زمان اجراي ماستيك كامال

.عاري از گرد و غبار باشد  

اين ماستيك را بايد با سيستم  :حرارت دهي و اجرا -2

 170±5حرارت دهي غير مستقيم مجهز به همزن تا دماي 

درجه سانتي گراد حرارت داد تا مخلوط همگن و قابل 

ريزش گردد ، توصيه ميشود جهت اين كار از دستگاه 

ذوب كننده مخصوص كه مجهز به ديگ دوجداره ، حمام 

روغن ، سيستم همزن ، پمپ تزريق و نازل مي باشند ، 

.استفاده گردد  
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 برگه مشخصات فني محصول

S-H/10
ورزسـيل®

 

 جدول خواص و مشخصات

 ®S-H/10 ورزسـيل

 رنگ سياه  

 نوع قير پايه الح شده با پليمرـقير اص

 يتهـدانس كيلوگرم در ليتر1/1 ~2/1

 نقطه نرمي +  درجه سانتيگراد90 ~

 نفوذ پذيري دسي ميليمتر 32 ~

 نفوذ پذيري مخروطي دسي ميليمتر 23 ~

 دماي حرارت دادنماكزيمم  درجه سانتيگراد 190

 دماي مخلوط در ميكسر درجه سانتيگراد 5±170

 دماي مخلوط در تجهيزات اجرائي درجه سانتيگراد 165-160

 ته بنديـبس كيلوگرمي  16كارتن 

 

 

 

 توصـيه ها:

نسبت عرض به ارتفاع درز بايد بيشتر يا مساوي يك -1

به يك و نيم باشد و عرض درز كمتر از يك و نيم سانتي 

.متر نباشد  

قبل از شروع عمليات بايد از خشك و تميز بودن  -2

.داخل درزها ، اطمينان حاصل شود  

انتخاب ماستيك مناسب براي كاربدهاي مختلف و  -3

براي شرايط اقليمي متفاوت بايد توسط مهندسين مشاور 

. مجرب صورت گيرد  

+ 4عمليات درزگيري بايد در دماي محيط باالتر از  -4

.سانتي گراد انجام بپذيرددرجه   

با آب فراوان  "ريعاــم ، سـدر صورت تماس با چش -5

كي ـــله فوريت هاي پزشـده و بالفاصـشسـتشو داده ش

 اعمال گردد.
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S-H/10ورزسـيلماستيك يي كه فهرست تعدادي از پروژه ها
مورد  شركت ورزيران ® 

 است. قرار گرفته استفاده

 

 نام پروژه
 

 پيمانكار
 

 سال اجرا

 92 پرتو ره سازان پرديسشركت   فرودگاه آسمان ريباند 

 93 تونل سازان ايرانشركت  باند فرودگاه بندر عباس

 93 - صحن حرم امام خميني ) ره (

 فرودگاه زاهدانباند 
مشاركت ايران اپرون ساوير شركت 

 فرود راه
94 

 94 پي گستر خاک تهرانشركت  جديد بتني فرودگاه امام اپرون

 95 خانه گستر گيلشركت  باند فرودگاه مهرآباد

 95 ريبارشركت  بيرجند -دو بانده قائم  جاده بتنيروسازي 

 95 پيمان كاري خسروي كارخانه توليد لوله و پوشش سلفچگان

 

  سرار كشور.و بيش از پانصد پل شهري ، بين شهري و راه آهن در 
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